
 

 

Philips ActionFit
Sportshovedtelefoner

Bedst til indendørs brug
Sved/vandtæt
In-ear
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YK DINE GRÆNSER
-ear-sportshovedtelefoner
ilips Actionfit DigDeep sportshovedtelefoner sidder godt fast, så du kan holde fokus på 
 træning. Den unikke stabilitetsring sikrer en god pasform, så din musik bliver, hvor den 
l være, og du ikke mister dit fokus.

Intensitet
• Lyd med høj ydeevne skubber dig længere
• Gå ind i din træning med støjisolering

Freedom
• Ekstrem komfort til træning: 4,3 gram ultralette hovedtelefoner
• Støttering skaber en mere sikker pasformen i øret
• Ørepuder i 3 størrelser for optimal pasform
• Kabelholder medfølger, så du kan træne uden kabelrod

beskyttelse
• Ideelle til intens træning med IPX4 vandtæthed
• Kevlar®-forstærket kabel giver ultimativ holdbarhed
• Vaskbar efter træning



 Ørepuder i 3 størrelser

Dine ActionFit hovedtelefoner leveres med 3 
par ørepuder i forskellige størrelser, så du får 
den bedst mulige pasform.

Højtydende lyd

8,6mm drivere pumper højtydende lyd ud, så 
du får lyst til at gøre dit bedste.

Støjisolering

In-ear-øretelefoner skaber en tæt forsegling i 
øregangen, hvilket resulterer i en stor 
støjisoleringseffekt. Samtidig sikrer de 
ergonomiske akustiske rør en optimalt 
pasform.

Støttering for en sikker pasform

Der er ikke noget, der falder ud. En gummieret 
støttering på hovedtelefonernes¡¦ kabinet låser 
dem på plads i dine ører.

Workout uden rod

En kabelklemme holder ledningerne væk fra 
dig, mens du træner hårdere.

Ultralet design

Dine ActionFit-hovedtelefoner vejer blot 4,3 
gram, hvilket gør dem ultralette og behagelige 
at have på. Rent faktisk bemærker du dem knap 
nok, når du træner – kun den overlegne, 
kraftfulde lyd, der holder dig fokuseret og 
motiveret.

Ekstra holdbart Kevlar®-kabel

Dine ActionFit-hovedtelefoner er designet til 
holdbarhed og styrke. Deres kevlarbelagte 
kabel beskytter godt imod slitage og brud og 
kan modstå ekstreme miljøer - og træning.

Svedtæt og vandtæt

Vær ikke bange for at begynde at svede, eller 
bevæge dig ind i elementerne. Med en IPX4-
vurdering kan du blive svedig og træne i 
regnvejr uden at der kommer fugt ind i 
ørestykket.

Vaskbar
Takket være en konstruktion af vandtætte 
materialer kan du vaske øretelefonerne under 
rindende vand.
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Lyd
• Membran: PET
• Impedans: 16 ohm
• Følsomhed: 107 dB
• Max. belastning: 20 mW
• Højttalerdiameter: 8,6 mm
• Magnet: Neodym
• Akustisk konstruktion: Lukket
• Frekvenskurve: 7-24000 Hz

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: to i parallel, symmetrisk
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm
• Stik-finish: forgyldt

Tilbehør
• Eartips propper: 3 størrelser S,M,L
• Kabelføring: Kabelholder

Indvendig emballage
• Bruttovægt: 0,265 lb
• Bruttovægt: 0,12 kg
• GTIN: 2 69 25970 70962 4
• Indvendig emballage (L x B x H): 18,1 x 8,2 x 6 cm
• Indvendig emballage (L x B x H): 

7,1 x 3,2 x 2,4 tommer
• Nettovægt: 0,087 lb
• Nettovægt: 0,0393 kg
• Antal forbrugeremballager: 3

• Taravægt: 0,0807 kg
• Taravægt: 0,178 lb

Yderemballage
• Bruttovægt: 2,626 lb
• Bruttovægt: 1,191 kg
• GTIN: 1 69 25970 70962 7
• Ydre indpakning (L x B x H): 35,3 x 19,9 x 16 cm
• Ydre indpakning (L x B x H): 

13,9 x 7,8 x 6,3 tommer
• Nettovægt: 0,693 lb
• Nettovægt: 0,3144 kg
• Antal forbrugeremballager: 24
• Taravægt: 0,8766 kg
• Taravægt: 1,933 lb

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 5 x 17,3 x 2,5 cm
• Mål på emballage (B x H x D): 2 x 6,8 x 1 tommer
• EAN: 69 25970 70962 0
• Bruttovægt: 0,0322 kg
• Bruttovægt: 0,071 lb
• Nettovægt: 0,029 lb
• Nettovægt: 0,0131 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Taravægt: 0,042 lb
• Taravægt: 0,0191 kg
• Type af hyldeplacering: Begge
•
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